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(per a informació més detallada podeu consultar a les oficines o al web municipal)

SESSIÓ ORDINÀRIA de 13 de desembre de 2012

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi un petit detall apuntat pel 
regidor Joan Antoni Simón.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions d’interès 
publicades en els butlletins oficials, entre les quals destaquen:
a/ De l’organisme Dipsalut, per notificar que després del mostreig realitzat a les instal·lacions d’aigua 
del Pavelló Torrentó per tal de verificar-ne l’eficàcia de la neteja i desinfecció, es dóna per solucionat el 
problema de la legionel·la.
b/ De l’organisme Dipsalut, per notificar que després del mostreig realitzat a les instal·lacions d’aigua del 
Pavelló Blanc i Verd per tal de verificar-ne l’eficàcia de la neteja i desinfecció, es dóna per solucionat el 
problema de la legionel·la.
c/ De l’Escola de Bordils, per sol·licitar que es designi un representant de l’Ajuntament al Consell Escolar.
d/ De l’Organisme Dipsalut, per notificar la concessió d’una subvenció de 625,00 € com a ajut al control 
de plagues urbanes (coloms)

3) D’acord amb el Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària, i amb el 
vot favorable del grup de CiU, l’abstenció del GIB-PM i també l’abstenció de la CUP-PA que fan constar 
que ho fan per imperatiu legal, s’aprova declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris per 
import total de 12.980,54 €, corresponents a les retribucions que, com a pagues extres de desembre, 
hauria d’haver cobrat el personal de la plantilla municipal.

4) S’aprova per unanimitat el Conveni entre l’organisme Dipsalut i l’Ajuntament de Bordils per a cessió 
gratuïta d’un desfibril·lador fix per part de Dipsalut, dins el programa “Girona, territori cardioprotegit”.

5) A proposta de l’alcalde i per unanimitat s’acorda denunciar i resoldre el Conveni entre l’Ajuntament de 
Bordils i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de neteja viària, que es considera 
poc eficient i de difícil programació pel que fa a les necessitats pràctiques del servei. A part que, molt 
probablement, es podrà fer amb altres mitjans més barats. 

6) A proposta de l’alcalde, amb el vot favorable del grup de CiU i de la CUP i amb l’abstenció del GIB-
PM, s’aprova denunciar i resoldre el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils i el Consell 
Comarcal del Gironès en matèria de promoció turística, atès que segons l’alcalde és una despesa que es 
pot eliminar ja que no hi veu cap rendiment ni contrapartida.

7) Amb el vot favorable del grup de CiU, les abstencions dels grups GIB-PM i CUP-PA, i un cop 
desestimades les al·legacions presentades per Francisco Molina Mejias i Victòria Rodríguez Sastre, 
s’aproven definitivament les Ordenances Fiscals per al 2013 tal com es van presentar i aprovar inicialment 
en el Ple de 4 d’octubre.
 
8) Per unanimitat s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bordils, la Comunitat de 
Regants de la Sèquia Vinyals i la Cooperativa Girona Fruits. 

ACTES RESUMIDES DELS PLENS MUNICIPALS
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La Cooperativa Girona Fruits és qui assumirà la pràctica totalitat del cost de les obres i millores per a la 
prolongació dels carrils bici i pas de vianants a cadascuna de les vores paral·leles al canal en tota la llargada 
que confronta amb la finca de la Cooperativa, que conjuntament amb les rampes d’accés a cada banda del 
Torrent Palagret i la franja de terreny cedida gratuïtament per Anna Jou Solés de la seva finca del Barri del 
Molí, permetran comunicar la zona esportiva de Bordils amb el terme municipal de Celrà sense necessitat 
de circular per rutes de vehicles motoritzats. 

9) Acords d’urgència.
a/ Per unanimitat s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Bordils a la concentració que es farà a l’Escola el 
proper dia 14 en defensa del català a l’escola, i també per unanimitat s’aprova el contingut del manifest  de 
Somescola.Cat que promou la unitat d’actuació de tota la comunitat escolar i la societat civil en defensa de 
l’escola democràtica i catalana, i rebutjar frontalment l’avantprojecte de la nova llei d’educació (LOMCE) 
proposada pel ministre José Ignacio Wert, considerada una agressió a la llengua catalana, a les competències 
del nostre Parlament i a la política lingüística que tants bons resultats ha donat en els últims trenta anys a 
Catalunya. 
b/ El regidor Jordi Gou, en nom de la CUP, presenta una altra moció en la qual es demana que l’Ajuntament 
de Bordils mostri la seva indignació i rebuig davant la proposta de Llei orgànica (LOMCE) per a la reforma 
educativa proposada pel ministre d’Educació José Ignacio Wert que, entre altres aspectes,degradaria la 
llengua catalana a un nivell inferior a d’altres llengües no pròpies. L’alcalde anuncia el seu vot favorable però 
manifesta que no veu lògica l’evident duplicitat del manifest de la CUP envers el de Somescola.Cat que s’ha 
aprovat anteriorment per unanimitat. Manela Blázquez, Irene Panella i Albert Martí, del GIB, manifesten que 
també ho veuen repetitiu i innecessari després d’haver aprovat el de Somescola.Cat, que ha tingut un suport 
unànime. Per la seva part, Montse Pou diu que donarà suport a la moció de la CUP però sense l’entusiasme 
amb què ha votat a favor del de Somescola.Cat. El regidor Jordi Gou diu que la CUP té la seva pròpia forma 
de treballar, que ara no la canviaran i manté la proposta. 
Finalment la moció és aprovada amb els vots favorables de la CUP, de CiU i d’Irene Panella, del GIB, que 
fa constar que a més de l’agressió a la llengua catalana, en l’avantprojecte de llei veu d’altres aspectes 
preocupants. Els regidors del GIB Manela Blázquez i Albert Martí s’abstenen en disconformitat amb el que ja 
han dit de caire repetitiu i duplicitat del manifest de la CUP.
c/ Per unanimitat s’acorda designar la regidora Assun Balló Salas com a representant de l’Ajuntament al 
Consell Escolar de l’Escola Pública de Bordils.

10) Torn de paraules.
a/ L’alcalde explica que s’ha rebut una sol·licitud de suport econòmic de 14 famílies de Bordils que porten els 
fills a la llar d’infants privada Petit Príncep, i que s’estudiarà el tema més endavant.
b/ L’alcalde dóna compte que a Bordils s’ha creat una delegació territorial de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya.
c/ La regidora Assun Balló informa d’una reunió convocada pel Consell de l’Escola de Música del Gironès per 
tal de posar sobre la taula les dificultats econòmiques que aquesta pateix i que els ha obligat a demanar una 
aportació econòmica als ajuntaments dels municipis que hi tenen alumnes, aportació que els ajuntaments 
han acceptat fer de forma proporcional al nombre d’alumnes de cada municipi que assisteixen a l’Escola de 
Música. Explica també que en el cas que algun ajuntament es desentengués de pagar la part proporcional, 
aquesta es repercutiria com a suplement sobre la quota que paguen els pares d’alumnes d’aquell poble.
d/ El regidor Jordi Barrera informa de la convocatòria de l’Assemblea General del Consorci Alba Ter, a la qual 
ell assisteix com a regidor representant de Bordils, i convida qui estigui interessat a anar-hi.
e/ El regidor de la CUP Jordi Gou pren la paraula per criticar la poca informació que es va donar als veïns 
del poble quan hi va haver els problemes de legionel·la a l’aigua dels dos pavellons de Bordils i la poca 
transparència que hi va haver. El regidor del GIB Albert Martí també s’afegeix a la mateixa crítica i opina que 
s’hauria d’haver informat més tota la gent i no només els usuaris. 
L’alcalde respon que les entitats interessades i tots els usuaris van ser informats immediatament i que 
puntualment s’anava informant de l’evolució del problema, i que creu sense fonament l’acusació de manca 
de transparència feta per Jordi Gou perquè és un tema que fins i tot va sortir al diari.
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f/ Segueix el regidor de la CUP Jordi Gou per reclamar que la regidora Montse Pou havia dit que no hi havia 
cap problema a publicar els comptes de la Festa Major però que ell encara no els havia vist. 
g/ Jordi Gou explica que coneix un projecte de xarxa d’Internet dita Wifi-net, que és una xarxa gratuïta per 
als usuaris sense que al darrere hi hagi cap empresa beneficiària. Diu que farà un seguiment  d’aquesta 
iniciativa i n’informarà de l’evolució. La idea és un “Internet gratis per a tothom”, sempre que els usuaris o 
l’Ajuntament tinguin una antena.
h/ El regidor de la CUP Joan Antoni Simón pregunta a l’alcalde si els Mossos passen pel poble advertint i si 
multen. L’alcalde respon que sí, en alguns casos esporàdics. El mateix regidor pregunta si s’ha donat algun 
cas de desnonament d’alguna família de Bordils, a la qual cosa l’alcalde respon que no té coneixement de 
cap cas ni tampoc els serveis socials li han esmentat res sobre això. 
i/ La regidora del GIB Manela Blázquez critica que el dia de les eleccions passades, quan tanta gent visita 
l’Auntament l’entorn estava molt brut de fulles. La regidora Assun Balló li replica que hi ha gent que no 
considera pas que les fulles facin brut.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 20 de desembre de 2012

1) Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació per a l’exercici 2013.
Un cop vist i estudiat amb la deguda antelació per part de tots els regidors i regidores, s’exposen els motius i 
arguments que fan que, segons l’alcalde, el projecte de pressupost per a 2013 que ascendeix a 1.045.804,00 
€, sigui el més idoni dins les possibilitats i circumstàncies actuals. 
Pren la paraula el regidor de la CUP Joan Antoni Simón per exposar que troba el pressupost correcte, que 
està bé i equilibrat, però que vol fer-hi unes precisions, segons diu més simbòliques que importants, però que 
no els agraden, tot i que per la quantitat tenen poc pes com per votar-hi en contra. Es refereix principalment 
a les partides destinades a ajut a la llar d’infants privada Petit Príncep, a la instal•lació de la font del frontó 
de jugar a saco a la plaça del Poble i a la renovació del conjunt de bústies rurals del carrer de la Creu  que 
donen servei al barri de Rissec.
En nom del GIB la regidora Manela Blázquez exposa que segons el seu punt de vista el pressupost intenta 
adequar-se a la situació actual però que no ho fa del tot, crea taxes noves com la d’expedició de documents 
i incrementa l’import d’altres com les del cementiri. Així mateix manifesta que no coincideix amb la prioritat 
que es dóna a algunes inversions.
Posat el pressupost a votació, s’aprova amb els 4 vots favorables de CiU, l’abstenció dels 2 regidors de la 
CUP i el vot en contra dels 3 regidors del GIB.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 17 de gener de 2013

1) Després d’introduir-hi algunes matisacions s’aproven per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 13 
de desembre i la sessió extraordinària de 20 de desembre.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, instàncies i resolucions oficials, de 
les quals no se’n destaca cap d’interès especial.

3) Escola de Música del Gironès.
Vista la delicada situació econòmica de l’Escola de Música del Gironès després de la dràstica reducció en 
més d’un 80% dels recursos que hi aportava la Generalitat, l’EMG es veu obligada a adoptar una sèrie de 
mesures consistents en reducció de plantilla del professorat, concentració d’horaris i d’activitats docents, 
augment de quotes als alumnes i augment de l’aportació dels ajuntaments implicats.
Per unanimitat s’acorda aprovar una addenda al vigent Conveni entre l’EMG i l’Ajuntament de Bordils per tal 
que l’Ajuntament faci una aportació econòmica de 2.064,96 € per al curs 2012-2013 que, juntament amb les 
altres reestructuracions ja realitzades, permeti a l’EMG seguir fent viable el projecte.
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El regidor de la CUP Jordi Gou demana que, en el cas que la Generalitat augmentés la quota prevista, els 
majors ingressos servissin també per subvencionar les quotes dels pares. L’alcalde diu que es tindrà en 
compte l’observació, tot i que la veu molt improbable. 

4) Amb els vots favorables de CiU i del GIB, i amb l’abstenció de la CUP, s’aprova la proposta de memòria 
mediambiental relacionada amb la modificació puntual núm. 6 de les Normes de Planejament, expedient 
1/2009, corresponent a una parcel·la del pla Suardell inicialment qualificada d’equipaments.

5) Es proposa un Conveni de tres anys de durada amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a conservació 
i manteniment de les lleres del torrent de Palagret i de riera de Sant Martí Vell d’acord amb l’annex 1 del 
Conveni.
L’alcalde exposa la conveniència del Conveni tenint en compte que l’ACA ja fa anys que no fa cap millora 
ni tan sols manteniment de cap torrent ni riera a Bordils. Al final les deficiències que es detecten  les ha 
de solucionar l’Ajuntament ja que molts trams de torrent i riera que figuren en el Conveni fan les funcions 
de camins rurals que i s’han d’arranjar cada vegada que hi ha una torrentada, feina que s’ha fet sempre 
il•legalment ja que la urgència no permet mai esperar que l’ACA doni els permisos reglamentaris per actuar 
a les lleres. Amb el Conveni, en canvi, tot i que se’ls ha de comunicar la l’actuació, es treballarà amb una 
cobertura legal. La regidora Manela Blázquez i el regidor Albert Martí del GIB no estan d’acord amb la 
signatura d’aquest Conveni que, segons ells, deslliurarà a l’ACA de fer les funcions de la seva competència i 
en canvi serà una responsabilitat que recaurà sobre l’Ajuntament, que no rebrà cap compensació econòmica 
per la feina, i a més, sempre, s’haurà d’actuar sota la seva tutela. L’alcalde reconeix que això és així però que 
en definitiva no es farà res diferent del que a la pràctica ja es feia des de fa anys, però ara es farà legalment. 
Albert Martí afegeix que amb bona voluntat per part de l’ACA es podria haver continuat com fins ara. Posat 
el tema a votació s’aprova amb els 4 vots de CiU a favor, 2 vots del GIB en contra i 2 abstencions de la CUP, 
que creu que la signatura del Conveni no tindrà repercussió per l’Ajuntament.

6) Per unanimitat tots els regidors presents aproven l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Bordils i Cervià de Ter, signada en data de 10 de gener 2013 pels representants de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, de la Direcció General d’Administració Local i dels ajuntaments de Bordils i Cervià 
de Ter, operacions que s’havien iniciat en data de 24 de novembre de 2008 a instància del Departament de 
Governació de la Generalitat.

7) S’aproven per unanimitat, i com a acord d’urgència, els padrons i les llistes cobradores corresponents a 
l’any 2013 de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la taxa per al servei de recollida i tractament 
d’escombraries i d’altres residus urbans. També s’aprova el calendari de cobraments de les següents taxes 
i impostos:

a/ Impost vehicles tracció mecànica, de l’1 de febrer a l’1 d’abril de 2013.
b/ Taxa recollida escombraries, de l’1 d’abril a l’1 de juny de 2013.
c/ Impost sobre béns immobles urbana, del 15 de juliol al 15 de setembre de 2013.
d/ Taxes conservació clavegueram i conservació cementiri, de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2013.
e/ Taxes guals d’entrada vehicles i ocupació d’espai públic, de l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 2013.

8) Torn de paraules. 
a/ El regidor de la CUP Joan Antoni Simón exposa que l’endemà del Ple hi ha un acte a Celrà en defensa 
dels municipis lliures i sobirans i en protesta per la denúncia que la Subdelegació del Govern ha posat contra 
un acord de l’Ajuntament de Celrà. L’alcalde comenta que ell vol anar-hi a títol personal, però després d’un 
intercanvi d’opinions es decideix de comú acord que l’alcalde hi anirà en representació de tots els regidors i 
regidores de Bordils.
b/ La regidora Manela Blázquez del GIB pregunta si la línia elèctrica que es fa davant can Torremilans té 
relació amb les obres de Girona Fruits, a la qual cosa l’alcalde respon que sí. 
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c/ La mateixa regidora demana quina informació li pot donar l’Ajuntament sobre l’associació Girallunes, 
informació que li dóna la regidora Assun Balló, que destaca, pel que ella coneix, aquesta associació treballarà 
en l’àmbit de “Infància - lactància” i “Escoleta”.
d/ Segueix amb la paraula Manela Blázquez per criticar la poca il·luminació durant les festes de Nadal, que 
el poble s’ha vist trist i que, tot i que entén que estem en època de crisi, hi ha hagut massa poca llum, que 
fins i tot a Sant Joan de Mollet han posat més il·luminació nadalenca.
e/ El regidor Albert Martí, del GIB, pren la paraula per retreure a l’alcalde que quan es van fer unes obres 
al clavegueram del camí del Pla que va quedar tallat al trànsit, es va anunciar i es va senyalar com a ruta 
alternativa donar la volta pel carrer Migdia i pel carrer de la Creu. Segons el regidor, si s’hagués arranjat 
un tram del carrer Migdia que passa pels camps i que estava molt malament, els veïns haurien tingut una 
segona ruta alternativa per anar al poble pel camí de can Maurici, però en canvi, aquell tram es va arranjar 
quan ja no era tan necessari perquè les obres del carrer principal ja estaven acabades. 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de febrer de 2013

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi unes precisions.

2) En el punt de despatx oficial es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions oficials de 
la qual no se’n destaca cap d’interès especial.

3) Per unanimitat s’acorda demanar del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona 
una subvenció de 3.750,00 € per a despeses culturals i una de 21.250,00 € per a despeses en inversions 
diverses.

4) Per unanimitat s’acorda demanar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona una subvenció 
d’11.000,00 € per a actuacions de millora d’eficiència energètica dins el programa “Del Pla a l’Acció”, 
que tindria com a finalitat substituir l’enllumenat d’alguns carrers per tal d’aconseguir un important estalvi 
energètic i alhora millorar-ne la qualitat. La regidora Manela Blázquez fa avinent que si ara es pot demanar 
aquesta subvenció és perquè l’Ajuntament de l’anterior legislatura va aprovar el PALS (Pla d’acció local per 
a la sostenibilitat).

5) Per unanimitat s’acorda demanar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació el suport per a neteja de 
marges i franges de seguretat en camins públics, dins les mesures de prevenció d’incendis forestals.

6) Per unanimitat s’acorda sol·licitar a la Secció d’Acció Social de la Diputació de Girona una subvenció per 
import de 6.000,00 € dins el marc de la convocatòria per a projectes d’acció social adreçat a ajuntaments 
i entitats sense ànim de lucre.

7) Acords d’urgència.
a/ Per unanimitat s’acorda demanar a la Diputació de Girona una subvenció de 1.600,00 € per a despeses 
en el consultori local, segons les Bases Reguladores publicades al BOP.
b/ La regidora Assun Balló dóna compta que els nens i nenes de P4 de l’Escola Pública de Bordils han 
proposat diversos noms per al carrer que uneix el carrer Torrentó amb el carrer Almeda, i que el que ha estat 
més votat ha estat “Travessia de l’Escola”, nom que, per unanimitat, adopta oficialment per l’Ajuntament. 

8) Torn de paraules.
a/ El regidor de la CUP Jordi Gou pregunta perquè en el local Zona Jove hi ha un cartell que posa “tancat 
i que es pregunti al Consell Comarcal”. La regidora Montse Pou respon que és perquè els dos tècnics 
que assistien al local han acabat el seu contracte i que quan s’hagi resolt el concurs-oposició per a nova 
contractació ja es tornarà a obrir el local.
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b/ Pren la paraula el regidor del GIB Albert Martí per insistir en el tema que ja es va tractar el passat Ple 
sobre el Conveni amb l’ACA per al manteniment de les lleres del torrent i la riera. Diu que l’alcalde va dir que 
encara que se signi el Conveni s’actuarà quan calgui allà on calgui. Diu que ell ha estat crític ja que l’equip 
de govern no ha fet les coses prou bé, ni les ha fet quan ha calgut, ni on ha calgut, ni quan calia fer-les, i diu 
que espera que aquest Conveni no sigui l’excusa per no fer les coses quan  toca.
c/ L’alcalde exposa que Manela Blázquez ha demanat que constés en acta que hi ha un PALS (Pla d’acció 
local per a la sostenibilitat) aprovat en l’anterior legislatura i que suposa que ho diu per demostrar que 
gràcies a aquest PALS ara es pot demanar la subvenció per a millores de l’eficiència energètica. L’alcalde 
pregunta a Manela Blázquez si recorda quants diners va costar la redacció d’aquest PALS, que entre els 
quatre pobles (Bordils, Sant Martí, Juià i Mollet) van ser 100.000,00 €, un 90 % a càrrec de la Diputació i uns 
4.000,00 € a càrrec de Bordils. 
L’alcalde considera que tot plegat va ser una manera de llençar el diner públic, ja que malgrat tenir el 
PALS aprovat, resulta que l’any passat es va demanar la mateixa subvenció que ara es demana i va ser 
denegada. La regidora diu que la redacció del PALS no era opcional, que es va fer per accedir a una sèrie 
de subvencions i que ha demanat que consti perquè va representar un esforç important. Montse Pou diu que 
la llàstima és que es permetés, tant aquí com en altres municipis, que s’invertissin tants diners en coses poc 
rendibles.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 21 de febrer de 2013

1/ Sol·licitud d’inclusió d’obres al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
L’alcalde fa un breu resum de la proposta de l’acord, que tots els presents ja tenien amb antelació. Esmenta 
que es presenta com a obra prioritària, per a execució l’any 2016, la  reurbanització de la part sud del carrer 
de la Creu ja que hi veu una bona oportunitat per tal de completar la 3ª i última fase de la remodelació del 
nucli antic del poble de Bordils. 
Explica l’alcalde que es tracta d’una obra d’elevat cost econòmic (429.605,82 €) per la qual cosa es demana 
a la Generalitat com a obra prioritària ja que si no es disposés d’una molt bona ajuda externa seria molt difícil 
que només entre Ajuntament i propietaris poguessin assumir el cost. La raó de que es demani per al 2016 és 
per tenir temps per veure com evoluciona la situació econòmica general, ja que en cas d’empitjorament no 
s’hauria de descartar una renúncia i esperar condicions més favorables per a més endavant.
La segona actuació en l’ordre de prioritats, i per a l’any 2014, és la modificació de l’enllumenat públic de 
diversos carrers, per import de 37.055,55 €, per tal de complir la normativa de contaminació lumínica i 
millorar-ne l’eficiència per tal d’obtenir un important estalvi energètic. 
La tercera obra en l’ordre de prioritats, per a l’any 2015, seria la renovació de l’asfaltatge de diversos carrers 
amb un pressupost total de 106.902,40 €.
El regidor de la CUP Joan Antoni Simón pregunta si l’actuació del casc antic inclou la banda de carrer de can 
Clavaguera. L’alcalde respon que no, perquè tots els terrenys que conformen la finca can Clavaguera estan 
inclosos dins un únic polígon d’actuació urbanística que s’ha de desenvolupar al marge de qualsevol altra 
actuació i que en aquests casos la totalitat dels costos va a càrrec dels propietaris. Una altra cosa és que les 
dues actuacions, de can Clavaguera i del carrer de la Creu, puguin coincidir en el temps.
La regidora Manela Blázquez del GIB expressa el seu desacord en el fet de que l’obra prioritària i de més 
envergadura del carrer de la Creu es demani per a l’any 2016, en què ja hi haurà hagut unes eleccions 
municipals i probablement l’haurà de gestionar un altre equip de govern que no haurà pogut tenir-hi capacitat 
de decisió. Diu que en l’anterior convocatòria quan ella hi tenia responsabilitats, es va procurar que les 
obres quedessin tancades abans d’acabar el mandat per no comprometre l’acció de govern més enllà de la 
mateixa legislatura. Pel que fa a la segona obra en el pla de prioritats, que es refereix a enllumenat públic, 
diu que abans de renovar enllumenats existents caldria intervenir en sectors i carrers amb un servei molt 
deficient que ja fa temps que se’ls va qualificar de zona urbana, i això provocarà desigualtats. 
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Referent a la tercera obra, de renovació d’asfaltats d’alguns carrers, manifesta que tenint en compte que hi 
haurà unes consignacions específiques per a manteniments i reparacions que, segons ha dit l’alcalde seran 
d’uns 21.000,00 € a l’any, aquests diners es podrien destinar a les obres de reasfaltatges.
Després del corresponent debat i posada a votació la proposta de l’alcalde, s’aprovada per 6 vots a favor per 
part de CiU i de la CUP i 3 vots en contra per part del GIB.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 7 de març de 2013

1) S’aproven per unanimitat les actes de la sessió anterior, ordinària de 7 de febrer i la sessió extraordinària 
de 21 de febrer.

2) En l’apartat de despatx oficial, per ordre de l’Alcaldia es dóna compte de la correspondència, instàncies i 
disposicions oficials, i es ressalta la notificació del Consell Comarcal del Gironès d’acceptació de la denúncia 
i resolució del Conveni del servei de neteja viària.

3) En compliment del Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme, s’ha redactat el Catàleg de 
masies i cases rurals del municipi de Bordils, que es sotmet al Ple per a la seva aprovació inicial, si escau, 
abans de posar-lo a informació pública amb notificació individualitzada a cadascun dels propietaris afectats. 
La proposta és aprovada per unanimitat.

4) Per unanimitat s’acorda aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades 
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import total de 12.409,58 €. Així mateix s’aprova la baixa dels 
drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import total 
de 7.434,36 €.

5) Es proposa l’aprovació del Conveni marc de delegació entre l’Ajuntament de Bordils i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització del paper, cartró, vidre i 
envasos lleugers dels residus municipals, amb una duració de 7 anys, seguint en termes generals el mateix 
plantejament que el Conveni anterior. 
Els regidors de la CUP Jordi Gou i Joan Antoni Simón expressen els seus dubtes i disconformitat tant pel 
que fa a l’exessiva durada del Conveni com perquè no s’hagi fet mai un estudi acurat de la possibilitat i 
dels costos que tindria fer la gestió del servei de recollida directament des de l’Ajuntament. L’alcalde i la 
regidora del GIB Manela Blázquez coincideixen que, tot i no haver-hi cap estudi, salta a la vista que fer una 
inversió en maquinària de recollida i transport només per a servei d’un poble petit no pot sortir amortitzable 
de cap manera, i afegeix la regidora que actualment la tendència és a mancomunar per raons d’eficàcia i 
abaratiment de costos. Jordi Gou admet que pot no ser viable econòmicament però que l’Ajuntament podria 
fer un concurs per adjudicar-ho a una empresa diferent de la del Consell Comarcal i no fer aquests convenis 
tan llargs que, segons ell, hipotequen el poble.
Posada a votació, la proposta s’aprova amb els vots de CiU i del GIB i els vots en contra de la CUP.

6) Es proposa l’aprovació del Conveni marc de delegació entre l’Ajuntament de Bordils i el Consell Comarcal 
de Gironès per a la prestació del servei de recollida selectiva i tractament de mobles i voluminosos dels 
residus municipals, per a una vigència de fins a l’any 2020. 
La proposta és aprovada per unanimitat.

7) Es proposa l’aprovació del Conveni marc de delegació entre l’Ajuntament de Bordils i el Consell Comarcal 
del Gironès per a la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i gats abandonats, ensalvatgits o 
perduts, per a la durada d’un any prorrogable.
La proposta és aprovada per unanimitat.
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8) Per unanimitat s’aprova la rendició de comptes de la gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Bordils 
corresponent a l’exercici 2012 segons allò que figura en l’expedient.

9) Per unanimitat s’aprova l’expedient de rectificació de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament 
de Bordils, a 31 de desembre de 2012, amb un import fixat en 7.550.287,24 € després de d’incorporades les 
altes hagudes en l’últim exercici.

10) Acords d’urgència.
a/ Per unanimitat s’aprova autoritzar a Albert Mustarós i Gel, director del Servei d’Assistència i Formació 
de Xaloc, la transmissió de la còpia del Pressupost general municipal i de la seva liquidació a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a través de l’Oficina 
Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals.
b/ Per unanimitat s’acorda prorrogar el contingut de l’addenda al Conveni entre l’Escola de Música del 
Gironès i l’Ajuntament de Bordils per a la implantació d’una aula de música per al curs 2012 – 2013, fer-la 
vigent per al curs 2013-2014.
c/ El regidor del GIB Albert Martí presenta una moció, que és la mateixa que recentment va ser aprovada en 
el Consell Comarcal del Gironès, instant la Generalitat de Catalunya a garantir la Llei del Ter de 1959 i els 
cabals legals de manteniment, i a cercar una solució entre tots els grups polítics del Parlament de Catalunya 
per aconseguir un subministrament hídric més fiable pel país i menys agressiu amb el Ter i la seva conca. El 
regidor Jordi Gou diu que referent al cabal del Ter la CUP ja va presentar al Ple una moció de denúncia més 
crítica que la que es presenta avui i que tot i estar-hi a favor fa l’observació que tant al Consell Comarcal 
com a la Generalitat governa CiU i per això no creu que la moció tingui gaire ressò. La moció que presenta 
el GIB és aprovada per unanimitat.

11) Torn de paraules.
a/ El regidor Jordi Barrera informa dels detalls d’una reunió al Mas Badia a la qual ell hi va assistir com a 
representant de l’Ajuntament de Bordils, on eren presents representants de diversos ajuntaments, de les 
comunitats de regants, a més, d’un geòleg, l’advocat que porta la gestió de constitució i el cap de l’ACA 
a Girona, amb l’objectiu de reprendre les gestions iniciades el 2008 per tal de  constituir la Junta Central 
d’usuaris d’aigües superficials i subterrànies de l’àmbit dels aqüífers del Baix Ter. 
b/ El regidor de la CUP Joan Antoni Simón s’interessa pel que es pot fer amb els dos esquelets d’edifici que 
hi ha davant la Creu i a la Carretera Palamós. L’alcalde respon que, a part d’anar posant bé i relligant les 
tanques de protecció, poca cosa més s’hi pot fer.
c/ Jordi Gou de la CUP exposa que, arran d’una queixa d’un veí, té un dubte d’interpretació sobre l’ús dels 
equipaments municipals perquè quan es van votar els preus de les taxes ell creia que també era per a 
usuaris particulars. L’alcalde li aclareix que l’ordenança no ha estat pensada per llogar-ho a particulars, que, 
per l’experiència que en té, això porta conflictes de coincidència perquè, per exemple, en la celebració d’un 
sant o d’una comunió, moltes famílies podrien voler el mateix local per al mateix dia i això provocaria un 
conflicte afegit de designació de prioritats. La regidora del GIB Manela Blázquez diu que quan es va aprovar 
l’ordenança ella sí que va entendre, com diu l’alcalde, que no era pas per a llogar-ho a particulars per fer-hi 
celebracions privades.
d/ El regidor del GIB Albert Martí dirigeix una queixa a l’equip de govern per la poca sensibilitat que es té 
amb les plantes, ja que al pla Suardell s’ha mort un pi blau, probablement, per no haver-lo regat l’estiu passat 
i que no està d’acord amb la política de no gastar aigua potable per regar arbres perquè sempre serà molt 
més car replantar un arbre que l’aigua potable que l’Ajuntament no ha de pagar. Afegeix que la tasca de 
jardineria d’aquest equip de govern és molt millorable.
e/ Segueix el regidor Albert Martí fent referència a la delimitació dels termes municipals entre Bordils i Cervià 
de Ter recalcant que, malgrat que l’acta ja en parla, si es llegeix d’aquí a uns anys, algú podria pensar que 
l’actual equip de govern ha estat clau i no és així, sinó que va ser tasca de l’equip de govern anterior.



SESSIÓ ORDINÀRIA de 4 d’abril de 2013

1) Després d’introduir-hi unes precisions s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària anterior, del 7 
de març.

2) Per ordre de l’alcaldia es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions oficials, i en 
particular s’informa del Decret d’alcaldia 53/2013 en què s’aprova la liquidació del Pressupost 2012.

3) Per unanimitat s’acorda aprovar els padrons i llistes cobradores corresponents a l’any 2013 dels impostos 
i taxes següents: IBI urbana, taxes per conservació de clavegueram i de cementiri, taxa de guals per a 
entrada vehicles, taxa per ocupació d’espai públic amb taules i cadires.

4) Com a acord d’urgència l’alcalde informa que la Plataforma Prou Camions N-II ha demanat el suport dels 
ajuntaments a una moció relativa a “l’abolició del trànsit continu de camions per la N-II i el seu traspàs a l’AP-
7”. Després de diverses valoracions sobre la idoneïtat del redactat i d’altres detalls, s’aprova per unanimitat.

5) Torn de paraules.
a/ L’alcalde informa que referent al servei de neteja viària, després d’haver deixat el servei del Consell 
Comarcal, s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Celrà per tal que la seva brigada i maquinària sigui 
qui faci provisionalment el servei fins a 31 de desembre. Manela Blázquez pregunta quina forma legal tindrà 
la prestació del servei, a la qual cosa el secretari respon que serà la d’un contracte menor.
b/ L’alcalde informa que l’empresa Sersall 95, que fa el servei de recollida d’escombraries, ha comunicat 
que aquestes es portaran a l’abocador de Puig Palter, al Pla de l’Estany, que comportarà un menor cost de 
transport i de cànon d’abocament. La regidora Manela Blázquez pregunta si aquest menor cost repercutirà 
en els contribuents i l’alcalde li respon que es tindrà en compte en el moment d’actualitzar les ordenances 
fiscals.
c/ L’alcalde explica que es continua treballant en unes modificacions puntuals de les vigents Normes de 
Planejament Urbanístic, d’acord amb la informació que s’ha anat enviant a tots els regidors, i que es procurarà 
que es puguin aprovar inicialment abans de l’estiu.
d/ La regidora Assun Balló explica que, referent al projecte Comenius Regio, “Descobrint i construint el 
patrimoni local i europeu a través de la creació audiovisual”, els propers dies del 7 al 10 d’abril tindrem a 
Bordils la visita dels representants de l’escola del municipi de Moita (Portugal) i que també el dia 10 vindrà a 
visitar l’escola el delegat d’Ensenyament a Girona. 
e/ La regidora de Joventut Montse Pou informa que des de la Zona Jove de la Llera del Ter i l’Ajuntament de 
Celrà s’està treballant per implantar un carnet jove per als joves d’aquests pobles.
f/ El regidor Jordi Barrera informa que el proper diumenge es celebrarà el Matí de Natura, i s’inaugurarà la 
travessia de l’Escola i hi haurà un esmorzar al paratge dels Arbres Blancs.
g/ Jordi Gou vol fer un aclariment en el sentit que, quan es parlava de recollida selectiva, se’ls va dir que la 
CUP podia haver presentat una alternativa valorada econòmicament. Per tant, demana que quan es tornin a 
portar convenis al Ple, se’ls donin amb el temps suficient per tal de poder presentar una alternativa.
h/ La regidora del GIB Irene Panella diu que el dijous de la Setmana Santa un grup de joves, que podrien 
estar vinculats amb la Zona Jove Llera del Ter, van anar al Pavelló Torrentó a fer un partit de vòlei, i van fer 
servir material de l’Handbol Bordils, i pregunta a la regidora de Joventut Montse Pou qui els va obrir i qui els 
va proporcionar el material. 
Montse Pou respon que aquella activitat no podia estar organitzada per l’Ajuntament ni tampoc per la Zona 
Jove, i menys aquell dia que precisament el tècnic de Joventut tenia festa. Afegeix Montse Pou que a l’Àrea 
de Joventut de l’ajuntament havia rebut una sol·licitud però que s’havia denegat.
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i/ Segueix Irene Panella dient que darrerament hi ha hagut queixes de la brutícia que hi ha a la pista del 
Pavelló Torrentó. L’alcalde li aclareix que això és degut a que els nens i nenes de l’escola hi van a jugar amb 
els peus bruts de terra del pati, i això s’agreuja més quan portem dies de mal temps. Per altra part, el poc 
espai de temps que hi ha entre l’horari escolar i l’inici dels entrenaments fa inviable  fer la neteja a aquella 
hora.
j/ La regidora Manela Blázquez pregunta què se’n sap d’una festa celebrada en una zona entre Sant Joan de 
Mollet i Cervià de Ter. L’alcalde li precisa que ben poca cosa, que està fora del terme municipal de Bordils.
k/ Segueix Manela Blázquez per preguntar si s’ha pres alguna decisió sobre les fonts del Pavelló Torrentó, a 
la qual cosa l’alcalde respon que no.
l/ El regidor del GIB Albert Martí pren la paraula per dir que ell ja va avisar l’alcalde que posar grava al torrent 
era llençar els diners, tal com s’ha vist en l’última torrentada. Diu que, almenys ara, s’ha fet servir la mateixa 
grava del torrent. Insisteix també que a la riera de Sant Martí ja s’ha tornat a fer el mateix clot del qual s’havia 
queixat tant, que espera que no es torni a fer i que s’hauria d’haver aprofitat les màquines per arranjar els 
dos baixants amb la terra sobrant. 
m/ Segueix Albert Martí dient que, tot i que ja s’ha començat a segar i tirar herbicida, és la vegada que es 
veuen els carrers del poble amb més herba, que històricament el poble ha estat més net. I acaba assenyalant 
la deixadesa en què estan el ressalts del barri del Molí des de fa mesos.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 9 de maig de 2013

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior després d’introduir-hi una precisió feta per la regidora 
Manela Blázquez.

2) Es dóna compte de la correspondència, instàncies, disposicions oficials i resolucions dictades per l’alcalde. 
En particular es destaquen els següents:
a/ Notificació del Club Atlètic Bordils renunciant a la subvenció anual atès que, en el moment present, ja 
tenen cobertes les necessitats econòmiques.
b/ Del president de la Generalitat de Catalunya, que anima a impulsar iniciatives de commemoració del 
Tricentenari de l’11 de setembre de 1714.
c/ Del Departament de Territori i Sostenibilitat, per lliurar una Resolució favorable a la Memòria Ambiental de 
la modificació puntual núm. 6 de les Normes de Planejament, expedient 1/2009, referent a requalificació de 
la parcel•la d’equipaments del pla Suardell.
d/ Resolució d’alcaldia 69/2013, per adjudicar un contracte menor a Agustí Masoliver S.A. per a arranjament 
de camins rurals per import total de 24.805,00 € IVA inclòs.
e/ Es dóna compte del contingut dels informes relatius al primer trimestre de 2013 per complir la vigent 
legislació per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
f/ De la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Local, Cultura i Acció Social, per notificar una Resolució 
per la qual s’assigna a l’Ajuntament de Bordils una subvenció de 25.000,00 €.

3) A proposta de la regidora de Joventut Montse Pou, que explica en què consisteix l’establiment i el 
funcionament del carnet Descompte Jove, el qual permetrà que els joves de Bordils en possessió del carnet 
gaudeixin de descomptes en les compres i serveis oferts pels establiments adherits de qualsevol dels pobles 
de la Llera del Ter i de Celrà, per unanimitat s’aprova el Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i els 
comerciants de Bordils per a l’establiment del carnet Descompte Jove.

4) A instància de l’Associació de Municipis per la Independència es sotmet a debat i a votació una moció per 
la qual l’Ajuntament de Bordils demana la supressió de la Delegació i Subdelegacions del Govern Espanyol 
a Catalunya. El regidor de la CUP Joan Antoni Simón manifesta el seu suport a la moció, tot i que la troba 
massa suau. La regidora del GIB Manela Blázquez també està d’acord amb el fons però no troba adient el 
tipus de llenguatge emprat en el redactat. La proposta de moció és aprovada per unanimitat.
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5) L’alcalde exposa que el Consell de Governs Locals de Catalunya li ha fet arribar el contingut d’una moció, 
que ell assumeix com a seva, de rebuig contra l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, llei amb la qual el Govern Central envairia competències de la Generalitat de Catalunya 
i limitaria l’autonomia local. La regidora Manela Blázquez troba encertada i correcta la moció, i Joan Antoni 
Simón també s’hi mostra favorable. La moció s’aprova per unanimitat.

6) No hi ha acords d’urgència.

7) Torn de paraules.
a/ Pren la paraula la regidora del GIB Manela Blázquez per criticar la pèssima i lenta gestió que es fa per 
tirar herbicida als carrers, també que al poble hi ha arbres morts i la poca cura que es té de les zones 
enjardinades.
b/ L’alcalde informa que el proper 19 de maig es celebrarà la 1a. Fira del Joc, que està organitzada per 
l’Associació Girallunes.
c/ L’alcalde explica que a Bordils s’ha detectat un problema nou i de mal resoldre en l’abandonament i 
acumulació de deixalles i escombraries des que Celrà ha implantat el nou sistema de recollida “porta a porta” 
sense contenidors al carrer, i que mentre l’Ajuntament de Celrà manifesta a la premsa que el seguiment del 
nou sistema és un èxit, els pobles veïns hem d’absorbir les deixalles dels nombrosos veïns d’aquell municipi 
que no han acceptat el canvi de sistema imposat pel seu Ajuntament.  
d/ Segueix l’alcalde per informar d’un petit canvi en les feines de desbrossaments de camins i marges, ja 
que aquest any la Diputació de Girona n’assumeix uns trams que ha inclòs dins els programes de prevenció 
d’incendis forestals, però que no se sap quan ho farà.
e/ Per últim l’alcalde informa del canvi d’empresa en el servei de jardineria.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 6 de juny de 2013

1) S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

2) Per ordre de l’Alcaldia es dóna compte de la correspondència, instàncies i disposicions oficials, de les 
quals se’n destaquen:
a/ Resolució de l’alcaldia 89/2013 per autoritzar a l’entitat Jovent de Bordils la celebració de la festa Primavera 
Party el proper dia 15 de juny de dos quarts de dotze del dia 15 a dos quarts de sis del matí del dia 16 a la 
Pista Vella o bé al Pavelló Torrentó en cas de mal temps.
b/ De l’Organisme Dipsalut, per notificar la concessió d’una subvenció per import de 3.974,64 €, que és el 
80% de la despesa per tasques fetes als dos pavellons esportius per a disminuir el risc de transmissió de 
la legionel•la.

3) Sobre l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 al Pressupost 2013 que l’alcalde proposa, en 
sobresurten dos temes àmpliament debatuts i discutits que són: 
a/ L’ajut econòmic que han demanat a l’Ajuntament unes quantes famílies del poble interessades a portar 
els seus fills a la llar d’infants privada Petit Príncep un cop s’ha fet públic que podria haver de tancar per 
la baixa inscripció d’infants. Sobre aquest tema l’alcalde exposa que la llar d’infants de Bordils, tot i que és 
de caire privat, històricament ha fet la suplència i ha cobert la prestació d’un servei al municipi que ens ha 
estalviat la implantació d’una llar municipal, amb la consegüent i considerable inversió en terreny, edificació 
i el corresponent manteniment del dia a dia, a més de la contractació de personal especialitzat que, en 
aquests moments, seria difícil d’assumir per part de l’Ajuntament. Per això creu interessant la continuïtat 
d’aquest centre i, si la petita ajuda que es pot donar als pares en forma de descompte subvencionat per 
l’Ajuntament n’estalvia el tancament, aquesta despesa, que com a màxim i en total no hauria de passar dels 
3.000 €/any, ja haurà estat prou beneficiosa. 
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L’alcalde diu que ja coneix l’existència d’oferta de places que actualment hi ha en pobles veïns, però creu que 
si es deixa tancar la llar infantil que ara tenim i un dia es reactiva la demanda, els pobles veïns prioritzaran 
els seus empadronats i els que siguin de Bordils poden quedar sense plaça allà i al nostre poble no es podrà 
donar de moment cap servei perquè el que hi havia hauria tancat per manca d’inscripcions.
El regidor de la CUP Jordi Gou exposa que no estan d’acord amb aquesta proposta d’aportació a la llar 
d’infants tal com la planteja l’equip de govern. Diu que el seu grup coneix la funció que ha fet la llar d’infants 
al poble però que no es pot considerar un servei públic quan només hi accedia qui podia pagar el seu cost, 
a més de no deixar participar els pares en la línia educativa del centre. 
Jordi Gou considera que no és just donar ajuts a les 12 o 13 famílies que portin els fills a la privada de Bordils 
i no donar-ho també als qui portin els fills a d’altres centres d’altres pobles, siguin públics o privats, que, 
en termes econòmics, no representaria ni un 1% del pressupost municipal. Insisteix que si s’ha de donar 
ajuts es donin a tothom, i, per altra part, no creu que l’ajut que es vol donar sigui cap garantia per evitar el 
tancament. Quant al supòsit que en un futur tornés a haver-hi demanda i la llar actual ja hagués tancat, hi ha 
la possibilitat que una altra persona obri una altra llar privada. 
L’alcalde puntualitza que mai ha dit que la llar infantil de Bordils sigui un servei públic, sinó que supleix un 
servei públic, i insisteix que del que es tracta és d’ajudar que tingui la suficient inscripció per no haver de 
tancar, objectiu que encara menys s’assoliria si es donés ajuts a famílies per anar a les llars dels municipis 
veïns.
La portaveu del GIB Manela Blázquez, pel que fa a proposta de la llar infantil, creu que del que es tracta 
és que un servei que tenim al poble no es suprimeixi i que encara que la llar sigui privada ha fet una funció 
pública. Opina que les dificultats de la llar infantil poden no ser només per la situació econòmica general, sinó 
també per la competència que li ha anat sortint, entre altres els sistemes alternatius tipus escoleta, que no 
sap fins a quin punt és legal el seu funcionament. Afegeix que li sembla bé que els ajuts municipals siguin per 
a les famílies que portin els infants a la llar de Bordils i no per a famílies que porten els fills a altres municipis.
b/ La consignació econòmica de 68.576,00 € destinada a una futura actuació de conjunt a les finques núm.3, 
núm.5 i núm.7 del carrer de la Creu que, d’acord amb la proposta que l’alcalde ja havia donat a conèixer 
a tots els regidors, consisteix en l’adquisició de solar per a destinar-lo a passatge públic, l’enderrocament i 
indemnització de porxos, i retallada amb reconstrucció de façana de la casa núm. 7 per tal de poder alinear 
un tram de carrer i recuperar espai per a vorera, tot directament relacionat amb la modificació urbanística 
que es descriu en el punt núm. 4 del Ple. 
La regidora del GIB Manela Blázquez expressa la seva disconformitat en aquest apartat concret perquè creu 
massa cara aquesta operació recollida en el Conveni signat amb els propietaris. 
L’alcalde aclareix que són diners provinents de gestions urbanístiques que es reinverteixen en una nova 
actuació urbanística, actuació que permetrà comunicar a través de passatge públic de vianants el carrer de 
la Creu amb la plaça de l’Església per una banda, i, per altra, en un futur es podrà comunicar el carrer de la 
Creu amb el carrer Sant Esteve enfront del racó dels Països Catalans, i aconseguir a la vegada fer visible 
un tram de l’antiga muralla de Bordils que encara es conserva amagat. Afegeix l’alcalde que això és una 
oportunitat històrica que es podria perdre per sempre si, com volien els propietaris, s’hagués donat llicència 
d’obres per arranjar i consolidar els edificis existents.
Posat a votació el punt referent al conjunt de la modificació de crèdits, queda aprovat per 4 vots a favor per 
part de CiU, 2 abstencions de Manela Blázquez i Albert Martí del GIB, i 3 vots en contra (2 de la CUP i 1 
d’Irene Panella).

4) Modificacions puntuals de les vigents Normes de Planejament Urbanístic de Bordils.
L’alcalde fa un breu resum del contingut de les modificacions proposades, i considera com la més important 
la del sector comprès entre el carrer de la Creu núm.3, núm.5, núm.7 i la plaça de l’Església, i les mateixes 
amb el carrer Sant Esteve, tal com ja s’ha tractat en l’anterior punt del Ple. També es modifica la qualificació 
d’uns horts urbans de petites dimensions i sense accés rodat del sector nord-oest del nucli antic que se’ls 
retornarà a la condició de sòl no urbanitzable. 

Així mateix es modifiquen les altures màximes de les tanques vegetals i la regulació dels acabats exteriors 
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de les edificacions pel que fa a tipus i colors de teules i colors de pintat de façanes.
La proposta és aprovada per 6 vots a favor per part de CiU i la CUP, i 3 abstencions per part del GIB.

5) Com a acord d’urgència, Joan Antoni Simón en nom de la CUP presenta una moció que té per objectiu 
demanar l’absolució de l’estudiant Genís Martín i Serra, un jove olotí implicat en el teixit associatiu de la 
comarca de la Garrotxa i activista polític de l’Esquerra Independentista que el dia 14 de juny serà jutjat a 
Barcelona i s’enfrontarà a una pena entre 5 i 7 anys de presó i una multa de 5.000 €, acusat de desordres 
públics, alteració de la seguretat viària i danys materials quan en la vaga general del 29 de març va formar 
part d’un piquet informatiu. 
Afegeix Joan Antoni Simón que, malgrat que es pot no estar d’acord amb el comportament del jove sobre 
uns fets que se li imputen però que ell nega, és evident que hi ha una petició de pena absolutament 
desproporcionada que només es pot entendre com un judici polític i ideològic pel fet que Genís Martín és un 
activista independentista i un lluitador a favor de la justícia social. 
Després d’un intercanvi d’opinions sobre si l’Ajuntament ha d’entrar o no a valorar i debatre temes personals, 
que a més a més excedeixen l’àmbit local, que és una qüestió judicial, i el desconeixement dels arguments i 
la versió de la part demandant, l’alcalde proposa que, almenys pel que fa al seu grup, el vot sigui particular.
La moció és aprovada amb 3 vots a favor de Joan Antoni Simón, Assumpció Balló i Jordi Barrera, 4 abstencions 
per part de Manela Blázquez, Irene Panella, Albert Martí i Albert Serrats, i el vot en contra de Montserrat Pou. 

6) Torn de paraules.
a/ El regidor Joan Antoni Simón pregunta si hi ha algun contracte que empari l’ús i arranjament del solar 
del carrer Ample que fa d’aparcament, i l’alcalde li aclareix que només hi ha una permís de paraula. També 
pregunta pel mal estat del mur d’Adif a la plaça de l’Estació, a la qual cosa l’alcalde  respon que fa temps 
es va parlar amb Adif i l’Escola per tal que els alumnes hi poguessin pintar un mural. Però ara, al cap d’un 
any, l’Escola diu que no pot fer-ho. El regidor ofereix que si l’Ajuntament paga la pintura podria ser la CUP 
qui se n’encarregués, però Montse Pou diu que ara s’està tractant la possibilitat que sigui el jovent qui ho 
faci. Segueix el mateix regidor preguntant el perquè d’unes pilones posades davant el taller mecànic de can 
Solés, i l’alcalde respon que s’han posat perquè allò és un pas de vianants que últimament s’havia convertit 
en un vial de circulació de vehicles. S’hi afegeix el regidor Albert Martí, que pregunta per què s’ha fet ara, i 
l’alcalde diu que des que s’ha arreglat el camí Migdia hi havia augmentat molt el trànsit. 
b/ Albert Martí, regidor del GIB, diu que en el Ple del mes passat, al qual ell no va poder assistir, va encarregar 
a Manela Blázquez que hi traslladés alguna queixa de part seva i que, segons ha sabut, a la regidora Assun 
Balló no li va semblar bé la manera de dir les coses, però que quan s’està a l’oposició i es veu que les coses 
no es fan bé només hi ha una manera de dir-ho. Concretament, va dir a la Manela que digués a l’equip de 
govern que el poble feia llàstima, que els parcs i zones verdes estaven sense segar i els camins es feien 
estrets de tanta herba que hi havia. Diu que, a opinió seva, la veritat és que en feia de llàstima, i que aquest 
mes no ho podria dir perquè hi ha alguns punts que s’han netejat, d’altres que estan regular i d’altres que 
segueixen malament, però que s’ha millorat. Explica també que la mateixa setmana del Ple un jardiner 
conegut seu que passava per Bordils li va trucar expressament per dir-li, literalment, “a veure què fotíem en 
aquest poble, perquè cardava fàstic”. Afegeix Albert Martí que encara es va contenir una mica, i realment 
devia fer llàstima, la prova és que l’endemà mateix del Ple ja s’estaven segant camins per ordre de l’alcalde. 
Un altre tema que esmenta el mateix regidor és referent al camí que s’ha arreglat a continuació del carrer 
Migdia, que li sobta que quan es va queixar del mal estat del camí, que serveix d’alternativa per sortir del seu 
barri, l’alcalde li digués que no era públic i en canvi al cap de dos mesos s’arregla, o sigui, que les paraules 
no s’avenen amb els fets, i, com és habitual, s’ha fet la feina a mitges, els marges allà no s’han segat i sí que 
s’ha fet al poble.
Albert Martí també critica l’obra d’escullera nova que s’ha fet a la riera de Sant Martí a la confluència amb el 
canal Vinyals que, segons la seva opinió, és més maca que útil, perquè està mal feta.

En aquesta obra l’equip de govern ha primat la quantitat sobre la qualitat, que només serveix per aturar 
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l’aigua del canal però que quan hi hagi una rierada se n’anirà tot riera avall. Diu que prop d’aquí mateix 
l’Ajuntament ha fet fer una mota sobre dos camps de propietat privada perquè ja l’any passat l’alcalde va 
dir que no podria anar ni una gota d’aigua dels camps als camins, però ha fet una mota en un camp sense 
demanar permís al propietari. 
També, mentre s’arreglava el camí Migdia, es van arranjar marges de propietat privada i no creu que això 
sigui feina de l’Ajuntament. Pregunta si en un parell de marges que ell té una mica desfets en cas de que 
li vagi aigua al camí l’Ajuntament els hi arreglarà, que sembla que aquest Ajuntament està premiant qui 
no rega bé i tira l’aigua al camí. L’alcalde respon que les actuacions que esmenta el regidor no es fan per 
millorar cap propietat privada sinó per millorar i protegir el camí públic, i que potser té raó en algun petit tram 
de mota que s’ha fet sense permís del propietari. 
Diu Albert Martí que ha vist que s’ha posat subbase piconat a la placeta del Freixe protegit del pla de Mollet, 
i pregunta si realment l’equip de govern creu que se li ha fet algun bé posant-li subbase piconada que 
quedarà com una llosa amb el pas del temps. Diu que ell sempre s’havia pensat que aquell arbre s’havia de 
protegir i no maltractar-lo. Segueix el mateix regidor dient que el que s’ha fet a la Palanca, que l’alcalde en 
diu una escullera, és molt maco però és un nyap i s’han llençat els diners. L’alcalde li diu que el que s’ha fet 
és aprofitar unes pedres sobrants i la mateixa grava que hi havia al llit de la riera, i que amb les teories de 
l’Albert Martí, a les rieres, no s’arreglaria mai res perquè tot té una durada relativa, fins la pròxima rierada. 
Afegeix Albert Martí que en un Ple passat ja va dir que per estar a l’Ajuntament s’havia de poder aportar 
alguna cosa al poble, i no es referia a tenir estudis, sinó a tenir criteri i sentit comú, i que ara s’adona que en 
temps passats a l’Ajuntament hi ha hagut exemples de bons regidors, com ara la Dolors Joher que portava 
bé els jardins o en Moisès Casademont, que portava molt bé tot el tema de camins i petites obres, però que 
de l’actual equip de govern, no en pot dir el mateix, perquè està gastant diners inútilment, el seu criteri de 
necessitats és qüestionable, es fan obres i intervencions d’aparador que moltes vegades són innecessàries, 
es fan amb grans dosis d’improvisació i majoritàriament mal acabades. Continua el regidor criticant que 
encara no s’han fet coses que ja vénen de plens passats, com tirar herbicida en algun camí, els ressalts del 
barri del Molí que encara estan igual, solars sense construir on ells tiraven herbicida a les vores i en canvi 
ara no es fa i les voreres fan pena. Es queixa també de que no s’ha desbrossat el tram de torrent d’anar al 
Sorralet, que aviat ni els tractors hi passaran, i que tampoc s’ha segat l’herba dels marges del camí del pla de 
Mollet. Segueix amb la paraula Albert Martí dient que, ja que s’ha canviat de jardiner, voldria saber (i suposa 
que la CUP també) i tenir per escrit quines feines se li encomanen i si pot ser que es porti per al proper Ple. 
L’alcalde li diu que la nova empresa de jardineria fa exactament les mateixes feines que l’anterior. També 
demana veure les factures de Valentí Ferran per les feines que fa per a l’Ajuntament.
c/ La regidora del GIB Manela Blázquez pregunta si després que l’Handbol Bordils ha aconseguit l’ascens a 
la Divisió d’Honor Plata, el Club ha fet alguna petició a l’Ajuntament. L’alcalde li respon que, tot i haver tingut 
alguna conversa informal, oficialment no hi ha cap petició concreta.
d/ L’alcalde informa que ha celebrat una reunió amb els veïns de la plaça de l’Església i carrer Sant Esteve 
per tractar de restringir la circulació i aparcament de vehicles en aquella zona, i que s’arranjarà el solar de La 
Caixa que fa d’aparcament al carrer Ample per tal que hi puguin aparcar més cotxes.
e/ L’alcalde recorda al GIB i la CUP que poden portar els escrits que vulguin inserir al proper butlletí municipal.
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Mentre nosaltres sabem molt bé  d’on venim, 
ells s’ho han d’inventar

Els catalans podem parlar d’història pròpia des 
de finals del segle X; ells no poden parlar de 
“Historia de España”, perquè senzillament no 
hi ha “España” realment fins el segle XIX, quan 
s’intenta endegar un estat-nació capitalista 
modern. Abans hi ha, en tot cas, història de la 
corona borbònica (a la qual som incorporats 
els catalans per força de les armes el 1714) 
o històries de diferents reialmes, dinasties o 
nacions del mosaic ibèric.
Així doncs, quin és el nostre origen?

A veure, el territori actual de Catalunya va ser 
ocupat pels musulmans a començament del 
segle VIII. A la primeria del segle IX, a causa 
de la necessitat de protegir la frontera sud 
del seu regne davant els musulmans, els reis 
francs, van crear una franja protectora a llarg 
dels Pirineus. Aquesta franja va rebre el nom de 
Marca Hispànica. Fins l’any 878 els comtes eren 
nomenats i destituïts lliurament pels reis francs.

A finals del segle IX, els comtes catalans van 
anar fent hereditari el seu càrrec. El que va fer 
el primer pas va ser Guifré el Pelós, que va 
deixar els seus territoris, en herència, als seus 
descendents. D’aquesta manera per primer cop 
els comtes no van ser nomenats pel rei franc.

El pas definitiu cap a la independència dels 
comtats catalans vers els monarques francs 
el va fer el comte Borrell II. Quan Almansur va 
ocupar, saquejar i destruir Barcelona (985), el 
comte Borrell va demanar ajut al rei franc. 

Les peticions d’ajuda del comte Borrell van ser 
ignorades pel rei franc Lotari I de França que en 
aquells moments s’enfrontava als seus propis 
problemes al Comtat de Verdun. 
Com a conseqüència d’això i com a resultat d’un 
creixent desarrelament dels comtes barcelonins 
respecte als seus antics senyors, el 988 Borrell 
II es va negar a renovar el “pacte de vasallatge” 
amb el nou rei francès, Hug Capet, i va instaurar 
la independència de fet dels territoris sota el seu 
poder. 

Podem dir, doncs, que Catalunya té un any que 
es pot considerar el seu origen com a territori 
sobirà: l’any 988. 

Com podeu veure la història ens ensenya el 
camí: 
“si amb els qui hem pactat no compleixen amb el 
seu compromís, bon vent i barca nova! ”

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS- CUP

Borrell II
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CONEIX UNA ENTITAT DEL POBLE

Girallunes

L´associació GIRALLUNES neix, a Bordils, a principis 
del 2012, de les inquietuds d’un grup de famílies 
que vivim la criança de forma conscient. Les ganes 
d’aprendre i compartir experiències relacionades 
amb la criança dels nostres fills i filles ens ha portat 
a crear dos espais: l’espai famílies i l’espai de joc 
(l’Escoleta).

L¨ESPAI FAMÍLIES és un espai per trobar-nos, 
per aprendre els uns dels altres i de professionals, 
per fer-nos preguntes i cercar respostes, on no es 
jutja si allò que fem està bé o malament sinó que 
senzillament es comparteix, s’escolta i s’aprèn. 
És un espai per a mares, pares, menuts i no tan 
menuts, famílies i professionals on es promouen 
periòdicament trobades, activitats tallers, cursos i 
xerrades que possibiliten i faciliten el coneixement 
entorn la criança i altres interessos de socis i sòcies

- Activitats i tallers lúdics per a infants (activitats 
amb les famílies com la castanyada, els tallers de 
Nadal, el mercat de segona mà, la festa d’estiu que 
hem celebrat a Sant Martí Vell juntament amb totes 
les famílies de l´Escoleta, tallers de massatge infantil,  
ben aviat serem a la fira de Titelles a Sant Martí i a 
Inund´art a la Rambla de Girona,….)

- Activitats, xerrades, tallers i cursos per a joves 
i adults. (xerrades “A la primavera depura´t”,  “Els 
límits”, “ Tdha positiu”, documentals “El negoci del 
naixement”,  “La educación prohibida”, taller de 
comunicació emocional, taller  “Com parlar als nens 
perquè ens escoltin”,…)

- Grup de suport a la lactància materna de la Llera 
del Ter (cada dimarts a la tarda)

- Préstec de llibres (xarxa per compartir llibres sobre 
educació i criança entre socis i sòcies i llibres de la 
mateixa associació)

- Xarxa d´intercanvi



Aquesta primavera hem celebrat la PRIMERA FIRA 
DEL JOC de Bordils, una fira pensada perquè es 
pugui portar a terme de manera cooperativa. La 
veritat és que pel que fa a firaires va funcionar molt i 
molt bé i ens agradaria aprofitar de nou per donar les 
gràcies a totes les entitats del poble que també varen 
voler posar el seu granet de sorra perquè la fira fos 
un èxit. Veure que tant els més menudets com els 
d´edat acumulada poden gaudir d´una diada com 
aquesta és un plaer!. El joc no té edat ni sexe, tots 
tenim dret a jugar! (juguem quan estem al ventre de 
la nostra mare, juguem quan som nadons, quan som 
nens/es, adolescents, grans,  papes/ mames, avis/
àvies,..). Valorem la Fira molt positivament tot i el 
contratemps de la pluja, ens ho agafem com que ha 
estat un bateig, per tant… esperem poder-la seguir 
fent durant els pròxims anys

ESPAI DE JOC. És un espai que nosaltres 
anomenem Escoleta, pensat per als més menuts de 
la família, basat en la llibertat de joc i respecte envers 
un mateix i els altres, en un entorn on el moviment 
i el joc no directriu dels petits, esdevenen els punts 
de partida per afavorir la curiositat natural, les ganes 
d’aprendre, l’autoregulació i l’enfortiment dels vincles 
amb la presència de les famílies i una educadora.
Aquest curs 2012-2013 hem estat a Sant Martí 
Vell, compartint projecte amb l’Erol. A causa de 
la demanda de places i per a conservar la qualitat 
dels dos projectes, hem decidit obrir un altre espai a 
Bordils el proper mes de setembre.

L´associació Girallunes està animada i vol continuar 
creixent. Així doncs, per anar fent tastet, us informem 
que properament realitzarem activitats, tallers i 
xerrades sobre alimentació, vacunes, comunicació 
i educació, reiki, entre d’altres. També oferim la 
possibilitat de crear un record únic de l’embaràs 
immortalitzant el moment amb una panxa de guix.
Hem començat amb molta empenta i donem les 
gràcies a totes les famílies que en han acompanyat 
i ens estan acompanyant en aquest inici. Volem 
continuar oferint un gran ventall d’activitats al 
gust de tothom, per això totes les propostes seran 
benvingudes.
Esperem, doncs, arribar al cor de totes les famílies i 
ajudar-vos o si més no, acompanyar-vos, si us ve de 
gust, en aquesta tasca tan dura i tan reconfortant com 
és la de criar els nostres fills i filles amb consciència 
i amor.

CONEIX UNA ENTITAT DEL POBLE
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Protagonista: 
Tiia Puotiniemi

Ara fa poc més d’un any, la Tiia Puotiniemi, de 25 
anys i natural d’Oulu (Finlàndia), va decidir passar 
l’estiu a Catalunya, i en concret a Bordils, com a 
aupair amb una família del poble. L’experiència que 
havia de durar tan sols unes setmanes es va acabar 
allargant fins al punt que a dia d’avui encara segueix 
visquent al municipi. L’oportunitat de poder finalitzar 
la part pràctica dels seus estudis a Girona i el fet 
d’haver trobat una feina li han permès quedar-se a 
terres catalanes, un territori que segons afirma, la té 
enamorada per la seva gran varietat de paisatges, 
ja siguin de muntanya, de costa o boscosos. Alhora, 
explica que s’ha sentit molt ben acollida a Bordils, un 
poble amb gent “molt oberta” on “tothom es coneix i 
es saluda”.
Quan va arribar al juny de 2012, la Tiia no coneixia 
gairebé res de la cultura catalana “Sabia que era una 
comunitat autònoma on la gent parlava català, però 
no m’esperava que gairebé tothom a Bordils parlés 
només català i res de castellà”, assegura, afegint 
que “a Finlàndia no ens ensenyen què és Catalunya i 
molts pensen que la cultura, les tradicions i la llengua 
són el mateix arreu d’Espanya”.
El canvi més gran que va notar en la seva arribada 
va ser el de la temperatura, i segons explica li va 
costar adaptar-se a la calor. Per contra, a l’hivern se 
sorprenia quan tothom deia que feia fred. “A Finlàndia 
hi ha molts dies que arribem als -30 graus”, afirma. 
Aquest clima, a més, provoca segons la Tiia que la 
gent fagi més vida a casa, un fet que també va trobar 
diferent aquí. “Allà la gent no surt tant com aquí i 
no tenim tants esdeveniments populars com aquí a 
Bordils”.  De fet, precisament la vida social que ha 
trobat al poble és un dels trets que més li ha agradat. 
“La cultura catalana és la cosa que m’ha agradat 
més i també la gent que he trobat aquí, sobretot la 
meva família catalana”. 
A l’hora de triar un record concret, la Tiia en subratlla 
un. “Tinc molts bons records de la meva estada, 
potser un dels millors , de moment, és la Festa Major 
de l’estiu passat i tinc moltes ganes que arribi la 
d’aquest any”, assegura. De l’estiu a terres gironines, 
a més, li agrada que hi ha “una gran varietat de coses 
per fer”. 

“L’estiu a Bordils és molt divertit”, afirma.
Al mes de maig, la Tiia també va viatjar fins a Sòria a 
veure els partits de la fase d’ascens que va disputar 
el primer equip d’handbol per aconseguir finalment 
pujar a la segona categoria de l’handbol estatal. 
Del viatge, en guarda un gran record. “Estic molt 
contenta de l’ascens de l’equip del Bordils a la Divisió 
d’Honor Plata, crec que serà una gran oportunitat per 
al poble”, conclou. 

DEL MÓN A BORDILS
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RECONEIXEMENT A L’HANDBOL BORDILS

La temporada 2012/2013 serà recordada durant molt de temps per tota la gent que forma part del Club 
Handbol Bordils.
El 12 de maig de 2013 l’equip sènior masculí va assolir, a Sòria, una fita històrica: L’ascens a la divisió d’honor 
plata, un dels fets més importants de la història del club. Després de tres fases d’ascens consecutives i 
rendint a un alt nivell, arribava el premi. Un ascens ratificat als despatxos per la junta directiva el dia 1 de 
juliol, a les 21:30h i per unanimitat. En veu del president Ferràn Cassú: “Una de les decisions més importants 
en la història del club, gràcies pel treball fet durant aquestes setmanes”. Aquest ascens és la cirereta del 
pastís, la culminació de molts anys d’esforç, de dedicació, d’estima a uns colors que es porten dins el cor. 
Però el club no sols viu del primer equip d’handbol, els èxits assolits per la resta d’equips també són dignes 
de ressaltar.
Destacar el final de temporada excepcional del segon equip sènior masculí a la Lliga Catalana, guanyant set 
dels últims vuit partits i acabant en una meritòria cinquena posició.
O la temporada de l’equip sènior femení de voleibol que, un any més, jugarà a la màxima categoria catalana.
I no ens oblidem de l’equip cadet masculí d’handbol, quart de Catalunya i participant al Campionat Estatal 
Cadet Masculí, fase de sector, a San Sebastián de los Reyes.
El paper dels equips de base també ha estat molt bo, demostració inequívoca que les coses s’estan fent 
bé. Important va ser el títol aconseguit pels benjamins d’handbol en el torneig de Granollers, o el segon i 
el quart lloc a la lliga aconseguit pels equips alevins de voleibol, o el primer lloc de l’equip infantil i el tercer 
de l’equip juvenil de voleibol al torneig TIM’13 Voley d’Andorra. Una fornada de jugadors i de jugadores que 
dóna continuïtat al projecte del club. Anar el cap de setmana a un dels dos pavellons i poder gaudir dels 
partits d’handbol i voleibol que ens ofereixen aquesta mainada és un autèntic plaer.

Una temporada per recordar

Els jugadors celebrant la victòria a peu de pista a Sòria amb els prop de 150 aficionats que es van desplaçar.
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RECONEIXEMENT A L’HANDBOL BORDILS

En definitiva, qui es podia imaginar al 1961 que cinquanta anys més tard, Bordils seria reconegut arreu del 
territori com a bressol de l’handbol i del voleibol. Un club que cada cop rep més mostres d’afecta i d’admiració. 
Una demostració d’això és el premi rebut el dia 28 de juny com a millor Club de Girona de la Temporada 2012 
en la gala Girona és Esport. Un reconeixement que ve de fora i que dóna valor a tot el que s’està fent al club.
Un club que des de sempre ha lluitat per transmetre uns valors que malauradament sembla que escassegen, 
un club que sempre ha treballat perquè l’esport sigui una part essencial de l’educació dels nens i nenes. 
L’èxit assolit pel primer equip és un reflex del que representa: serenor, treball, constància, respecte i il·lusió ! 
Com deia en Ricard Torquemada en el pregó de la Festa Major de fa dos anys: “A Bordils teniu un tresor, 
cuideu-lo, defenseu-lo amb orgull, reconeixeu-lo, assaboriu-lo i no el deixeu marcir. Teniu un tresor entre les 
mans que no heu de deixar perdre “.
Els moments actuals no són gaire esperançadors: l’equip d’handbol de l’Atlètic de Madrid acaba de 
desaparèixer, les incògnites que sorgeixen davant les possibles inspeccions de la Seguretat Social als clubs 
amateurs creen molta angoixa, la situació econòmica del país sembla que no veu el final del túnel... Tot i això 
seguirem treballant, no ens aturarem, perquè no en sabem, i esperem amb delit poder gaudir d’una nova  
temporada que es preveu excepcional. 
El nom de Bordils recorrerà molts quilòmetres, cal que el portem amb orgull, sabedors que darrera hi ha una 
gran història.

A l’esquerra, Eduard Nonó i Martí Vila corren amb la bandera blanca i verda. A la dreta, Pau Campos i Esteve Moré rebent els premis Girona és 
Esport.
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Arts escèniques
 
- 9 de gener, Cinema per a la gent gran: 
Un buen partido
- 25 de gener, Explicada de contes: 
Marta Angelats
- 6 de febrer, Cinema per a la gent gran: 
Volver a nacer 
- 22 de febrer, Teatre infantil a càrrec d’Anna Roca, 
dins el cicle Escenaris:
La granja més petita del món
- 24 de febrer, Anem al teatre, 
Sí, primer ministre. Teatre Condal
- 6 de març, Cinema per a la gent gran:
El lado bueno de las cosas 
- 8 de març, Cinema al Casal:
Las mujeres de verdad tienen curvas
Punt de Lectura
- 10 de març, Espectacle de màgia, 
dins el cicle Escenaris
- 17 de març, Teatre a càrrec de Festuc Teatre, dins 
el cicle Escenaris, El malalt imaginari
- 20 de març, Explicada de contes, 
La caputxeta vermella
- 21 de març, Concert de primavera de l’Escola de 
Música del Gironès
- 3 d’abril, Cinema per a la gent gran:
Abuelos al poder 
- 7 d’abril, Anem al teatre:
T’estimo ets perfecte, ja et canviaré
Teatre Victòria   
- 23 d’abril, Malabars i taller de pilotes, Pols d’estrelles 
amb Pau i Dorin    
- 4 de maig, Concert Quartet Ateneu, Escola de 
Música de Banyoles
- 8 de maig, Cinema per a la gent gran: 
Un amor entre dos mundos
- 5 de juny, Cinema per a la gent gran: 
La gran boda 
- 2 de juny, Anem al teatre:
Família irReal, Teatre Victòria
- 9 de juny, Concert de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, Espais Sentits, 
a l’església St. Esteve
- 4 de juliol, Cinema a la fresca, El intocable

RECULL D’ACTIVITATS I IMATGES
Recull de les activitats culturals, socials i populars que les entitats del poble i l’Ajuntament 
hem organitzat a Bordils.



24

RECULL D’ACTIVITATS I IMATGES

Activitats populars 

- 1 de gener, Quina, Jovent de Bordils
- 2 de gener, Torneig d’escacs
- 4 de gener Cavalcada de Reis
- 3 de febrer, Festa Carnestoltes, Ampa
- 7 de febrer, Dijous gras, Dinar, 
Llar de Jubilats i Pensionistes
- 16 de febrer, Calçotada popular, La Pioixa
- 3 de març, Calçotada popular, Penya Blaugrana
- 3 de març, Aplec de la sardana, Penya Blaugrana
- 16 de març, Festa 38è aniversari, 
Jovent de Bordils
- 25, 26 i 27 de març Tastet de sardanes
- 7 d’abril, VI Matí de natura 
- Del 3 d’abril al 15 de maig, 
Torneig de botifarra
- 16 d’abril, Donació de sang, Germandat de donadors
- 23 d’abril, St. Jordi a l’Escola 
- 23 d’abril, Pantalla partit de futbol de la Lliga de 
Campions, Handbol Bordils profases
- 26 d’abril, Poemes del món, Punt de Lectura
- 28 d’abril, Festa aniversari, Llar de Jubilats i 
Pensionistes
- Del 3 al 13 de maig, Recollida d’aliments, Ampa i 
les entitats de Bordils 
- 19 de maig, 1a Fira del Joc, Associació Girallunes     
- 1 de juny, 43 Sardinada, Handbol Bordils
- 8 de juny, Activitats i sopar de final de curs, Ampa 
i Escola
- 9 de juny, Dinar final de temporada, 
Futbol de veterans
- 15 de juny, Concert Primavera Party, 
Jovent de Bordils
- 21 de juny, Festa final de temporada, 
Club Handbol Bordils
- 24 de juny, Revetlla de St. Joan, Llar de Jubilats i 
Pensionistes
- De l’1 al 15 de juliol, Tardes d’Estiu
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Activitats esportives i sortides a peu o 
en bicicleta  

- 17 de febrer, Matagalls, Grup Atlètic de Bordils
- 24 de febrer, Esquiada, Zona Jove de la Llera del 
Ter 
- 28 de febrer, Partit internacional sèniors Club 
Handbol Bordils contra selecció de Qatar
- 3 de març, Mines del nen Jesús, Grup Atlètic de 
Bordils 
- 17 de març, Cadaqués, Grup Atlètic de Bordils
- 26 de març, Bicicletada jove 
- 14 d’abril, Oix, Grup Atlètic de Bordils
- 14 d’abril, 6è Cross Escolar de Bordils
- 20 i 21 d’abril, Top 4 cadet, Club Handbol Bordils 
- 1 de maig, XXXV Marxa Popular, Grup Atlètic de 
Bordils
- 18 de maig, Sortida exploració fotogràfica de l’entorn
- 19 de maig, V Handbolicat, Handbol Bordils
- 19 de maig, St. Aniol, Grup Atlètic de Bordils
- 26 de maig, Fitor, Grup Atlètic de Bordils
- 15 i 16 de juny, Fases copes catalanes d’handbol
- 23 de juny, Pujada a Montigalà
- 11 de juliol, Nit d’astronomia
- 18 de juliol, Caminada nocturna

Xerrades, pel•lícules i documentals

- 23 de gener, Declaració de suport a la Declaració 
de Sobirania del Parlament de Catalunya
- 1 de febrer, Presentació literària, Xavier Cortadellas 
i Miquel Martin, Punt de Lectura
- 9 de febrer, Presentació de les activitats del 2013, 
Grup Atlètic de Bordils
- 15 de març, Assemblea de la Cup
- 17 de març, Presentació Assemblea Nacional
- 22 de març, Presentació literària, Laura Alabau, 
Punt de Lectura
- 3 d’abril, Xerrada Plataforma Afectats per la 
Hipoteca 
- 11 d’abril, Reunió pública informativa “Estat de 
comptes de l’Ajuntament de Bordils”, 
Albert Serrats i Llach 
- 18 d’abril, Xerrada “El Casal d’estiu”

RECULL D’ACTIVITATS I IMATGES
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RECULL D’ACTIVITATS I IMATGES

- Del 22 d’abril al 10 de maig, Exposició “Orienta’t” al 
Local de joves
- 23 d’abril, Exposició “Contes d’aquí i d’allà”, Punt 
de Lectura 
- 23 d’abril, Exposició Concurs de fotografia de Sant 
Jordi 
- 2 de maig, Assemblea extraordinària de socis, Club 
Handbol Bordils
- 3 de maig, Tertúlia “Orienta’t amb experiències i 
recomanacions en els estudis”, Local de joves 
- 4 de maig, Presentació literària, El malson d’Orwell, 
La Pioixa
- 8 de maig, Xerrada “Gestió del banc d’aliments” a 
càrrec dels serveis socials
- 24 de maig, Presentació 4a Fira del Conte de 
Medinyà, Punt de Lectura 



27

PUNT DE LECTURA

Per celebrar la diada de Sant Jordi, el Punt de Lectura va organitzar una activitat especial: “Poemes d’aquí 
i d’allà”.  Només pretenia ser un acte cultural on recitar i escoltar poemes i textos de Catalunya i d’altres 
indrets del món, però també un acte compartit amb la participació de gent del poble de Bordils i els seus 
voltants.

La idea sorgí arran de veure un acte molt semblant que organitzen a la Bisbal. Vam pensar que, tenint en 
compte aquest món intercultural en què vivim, podríem intentar fer-ne un de semblant al nostre poble.

Tenim necessitat de comunicar-nos amb aquestes persones d’aquí o d’allà amb les quals compartim espais 
comuns (carrers, escoles, botigues...i ara escenari). Va ser una ocasió de compartir, d’escoltar sonoritats 
i de gaudir de l’entonació, expressió i musicalitat de la poesia i de literatura popular en diferents llengües 
maternes.

La majoria de persones amb què vam contactar van acceptar de seguida participar-hi. Cada  lector va 
escollir i llegir un text, un poema sencer o algun fragment, en la seva llengua materna o en llengües que ha 
après al llarg de la seva vida, fins i tot ens van cantar algunes cançons (havaneres). Cada persona va triar 
també una imatge i música relacionada amb els país o regió per acompanyar la seva lectura.

D’aquesta manera, el  divendres 26 d’abril, al vespre, vàrem escoltar poemes en eusquera, valencià, rus, 
romanès, francès, anglès, alemany, en castellà de Colòmbia o de Mèxic, i poemes en català d’en Salvador 
Espriu o la Joana Raspall. 

Aquest acte, que va resultar molt emotiu, va ser possible gràcies a la participació de persones que estan 
vinculades al nostre poble de Bordils, ja sigui perquè hi  han nascut, hi treballen o hi han vingut a viure-hi 
d’indrets molt diferents i llunyans.
 
Gràcies a tots per la vostra participació i esperem poder-ho repetir en una altra ocasió.

Poemes d’aquí i d’allà
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SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR

El Servei Local d’Orientació Familiar

Aquest any, al municipi de Bordils, s’han dut a terme, cada quinze dies, trobades de l’Escola de Pares i 
Mares, gràcies a la col•laboració del Servei Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona.
Vam començar el curs la segona quinzena d’octubre i l’hem acabat, la primera quinzena de juny.
La finalitat del Servei Local d’Orientació Familiar és aprendre tècniques i adquirir coneixements per a 
l’educació dels fills. Mitjançant el treball de grup escoltem, parlem, compartim i analitzem les diferents 
pràctiques educatives, els dubtes, les preocupacions i les necessitats que van sorgint dels mateixos pares 
del grup.

Al llarg de l’any hem treballat temes relacionats amb l’educació dels fills però alhora, també hi ha hagut un 
vessant de treball personal ineludible, que repercuteix directament en la millora del clima i la salut de la 
nostra família.

Els temes tractats han estat els següents:
• El DAFO familiar
• Els pilars de la família: l’educació en els valors
• Els estils educatius
• Educació emocional
• Relacions entre germans. La gelosia
• Eduquem per a un consum responsable
• Comunicació en família. Escolta activa 
• Habilitats parentals: normes, càstigs i conseqüències.
• Autoritat positiva

La valoració que n’hem fet les famílies, la regidora d’educació i jo mateixa ha estat molt positiva. S’ha 
aconseguit mantenir un grupet estable, regular i ben sintonitzat, que ha generat un alt nivell d’interacció de 
grup i suport mutu, la qual cosa ha estat molt ben valorada per les mateixes mares participants. 

Per acabar, animo les famílies que s’hi inscriguin de cara al curs vinent, i a veure si aconseguim fer un 
grup més nombrós de pares i mares motivats per l’educació dels fills. Els grups de treball i reflexió són 
més rics i més interessants com més alta és la participació i la diversitat dels seus components. Per tant, el 
nostre desig de cara al curs que ve és que el grupet d’aquest any esdevingui grup i moltes més famílies es 
beneficiïn del Servei.

Francesca Bonachera Carreras

Tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar
SUARA Cooperativa
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ESCOLA DE MÚSICA

L’aula de l’escola de Música a Bordils

Fa 12 anys, el 2001, es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Bordils i l’Escola de Música del Gironès 
per a la implantació d’una aula de música a Bordils. L’Ajuntament hi aportava la disposició d’un local on fer 
les classes i es feia càrrec de la neteja i les despeses de llum i calefacció. Les classes es finançaven entre 
les aportacions de la Generalitat de Catalunya i de les famílies.

En el decurs dels dos darrers cursos, 2011-2012 i 2012-2013, l’aportació econòmica de la Generalitat ha 
disminuït un 83%. Això ha fet replantejar el funcionament de l’EMG i ha obligat a adoptar una sèrie de 
mesures consistents en reestructuració de la plantilla del professorat, concentracions d’horaris i activitats 
docents, augment de quotes dels alumnes i aportacions dels ajuntaments.

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el 17 de gener de 2013, es va aprovar una addenda al conveni 
existent entre l’Escola de Música del Gironès i l’Ajuntament de Bordils, per la qual l’Ajuntament realitzaria una 
aportació econòmica de 2.064,96€, per permetre, juntament amb la resta de reestructuracions realitzades, 
continuar fent viable el projecte de les aules de música als nostres pobles.

Aquest import és el resultant d’abonar 50,36 €/any per cada un dels 41 alumnes de Bordils que fan les 
activitats musicals ja sigui a l’aula del nostre poble o en una altra aula d’un altre poble veí.

Posteriorment en la sessió ordinària del ple de 7 de març de 2013 es va aprovar la  pròrroga de l’addenda 
pel curs 2013-2014, amb el compromís de l’EMG de buscar altres vies de solució per fer front a les despeses 
que es poguessin preveure en el pressupost del proper curs, per disminuir l’aportació dels ajuntaments.



L’ESCOLA DE BORDILS

L’Escola de Bordils desenvolupa un projecte europeu Comenius Regio dedicat a l’exploració 
de l’entorn a través de la fotografia i el cinema

El curs  2012-2013, l’Escola de Bordils, juntament 
amb l’Ajuntament de Bordils i l’Associació A Bao A 
Qu, hem iniciat el projecte “Descobrint i construint 
el patrimoni local i europeu a través de la creació 
audiovisual. Un model de cooperació entre l’escola i 
el municipi per la cultura, el coneixement i la cohesió 
social”, que es  realitza en correspondència amb 
el municipi portuguès de Moita, l’Agrupamento de 
Escolas José Alfonso i l’Associació Os Filhos de 
Lumière. El projecte es desenvolupa en el marc del 
programa Comenius Regio de la Unió Europea i té 
una durada de dos anys.

Durant aquest curs, dins el  treball competencial i 
interdisciplinar, els alumnes de  Bordils han donat  
a conèixer el seu entorn a Moita (i a tot el món) a 
través de fotografies, peces audiovisuals i textos. Al 
web del projecte www.bordilsmoita.org podeu veure 
els treballs realitzats: Les pomeres, L’hort, El molí, El 
nucli antic, Els arbres monumentals, El bosc cremat, 
Salom el caminant... Aquestes peces es van exposar 
el dia de la festa de final de curs de l’escola i se’n 
farà una selecció per a l’exposició de la festa major 
de Bordils.

Aquest curs s’han realitzat dos intercanvis presencials. 
Els dies 11, 12 i 13 d’octubre mestres de l’escola de 
Bordils i membres de  l’Associació A Bao A Qu vam 
visitar les escoles de l’Agrupamento de Escolas José 
Alfonso de Moita. Els dies 8 i 9 d’abril  van visitar 
l’Escola de Bordils representants de l’Agrupamento 
de Escolas José Alfonso, la Câmara Municipal da 
Moita i l’Associació Os Filhos de Lumière.

Durant les dues trobades de treball s’han pogut 
conèixer les escoles i s’ha reflexionat sobre les 
pràctiques desenvolupades durant la primera fase 
del projecte i les diferents metodologies de treball. 
També en el marc de la trobada a Bordils ens va visitar 
el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
de Girona, el Sr. Albert Bayot, a qui vam explicar el 
treball que estem desenvolupant en el projecte.
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Gràcies Pilar!
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El dissabte, 8 de juny, es va celebrar la festa de l’escola de Bordils, que any rere any reuneix pares, mares, 
alumnes i mestres en una jornada plena d’activitats: jocs, exposicions, visionats de les gravacions de teatre 
barrejades amb rialles i somriures d’uns i altres. De les converses disteses, confidències i alegria es va 
passar al sopar de bufet, on es van poden tastar un munt de delícies culinàries. I aquest any, en el decurs de 
la festa, hi va haver un comiat, el comiat de la Pilar.

La Pilar Congost es jubila després de trenta-vuit anys de fer de mestra, dels quals, trenta-quatre, els ha 
passat a l’escola del nostre poble. Escrivim aquestes quatre ratlles per donar-li les gràcies per fer de mestra, 
per ser mestra, per educar, escoltar, guiar i ensenyar molts dels que, un dia o un altre, van passar per l’escola 
de Bordils i que van tenir el plaer de tenir-la com a mestra.
Pilar, es tanca una porta, però se n’obre una altra.... Gaudeix-ne! 




